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 जेव्शा फाफा खुळ अवत तेव्शा ते आऩल्मा भरुीरा व्शयाांड्मात 
झोक्मालय फवलनू गाणी म्शणत आणण काजले दाखलत. जेव्शा फाफा 
व्व्शस्की पऩण्मावाठी जात नवत, तेव्शा ते ळननलायी वकाऱी फागेत काभ 
कयत आणण आईफयोफय ळननलायी दऩुायी ते फपयत आणण आनांदी शोत 
अवत. 
  ऩण कधीकधी जेव्शा ते दारू ऩीत तेव्शा फाफा यागाने याषव शोत.  
ते आईलय चचडत-ओयडत आणण छोट्मा भरुीचा खाांदा धरून ओढत.  

“भाझ्मालय नजय ठेल ूनको!” ते आऩल्मा भोठ्मा आलाजात ओयडत. ते 
ज्मा फाटल्मा रऩलत त्मा व्व्शस्कीचा घाण लाव त्माांच्मा श्लावातून मेई. 
भरुीच्मा दृव्टटकोनातनू लरशरेरी शी कशाणी दारूच्मा पलयोधात केरेरी 
ऩणूण कुटुांफाची भालभणक, प्राभाणणक गोटट आशे. जी भरुां अळा ऩरयव्स्थतीत 
याशत आशेत, त्माांना छोट्मा भरुीफाफत आव्त्भमता लाटेर. ते नतच्मा 
बालना वभजून घेल ूळकतीर.  



एका दारुड्माची 
खयी गोटट 

भयाठी : अव्श्लनी फले  



 भाझ ेफाफा जेव्शा याषवाच्मा रुऩात नवतात 
तेव्शा ते भरा खऩू आलडतात. जेव्शा ते खळु 
अवतात तेव्शा ते त्माांच्मा भाांडीलय फवलून 
भरा खाऊ घारतात आणण भरा गोटटी 
वाांगतात. जेव्शा भरा झोऩ मेत नाशी तेव्शा 
ते व्शयाांड्मात झोक्मालय फवलून भाझ्मावाठी 
छानवां गाणां म्शणतात. अांधायात आम्शी दोघां 
काजले चभकताांना फघतो. 



जय ते व्व्शस्की पऩण्मावाठी फाशेय जात नाशी, तेव्शा ते 
पक्त फाफा अवतात. ळननलायी वकाऱी-वकाऱी ते 
वगळमाांफयोफय फागेत काभ कयतात. ते जेव्शा गलत 
काऩत तेव्शा भी तण उखडत अवे आणण त्माांच्माकड े
फघत फवे आणण पलचाय कये की अजून आम्शाांरा 
कोणतां काभ कयामचां आशे.  



ळननलायी दऩुायी आई, फाफा आणण भी ऩाकण भध्मे 
पऩकननकरा जातो.आभच ेओठ ननऱे शोईऩमतं 
आम्शी ऩोशतो. भग आम्शी काशी शॉट डॉग 
बाजतो. ते राकूड ऩेटलण्मावाठी भरा भदत 
कयत. “तू जो काऱा शॉट डॉग केरा आशे ना 
तो भरा खऩू आलडतो,” अवे ते म्शणत.  



 वाभान्मतः फाफाांचां लागणां चाांगरां अवे. ऩण भरा भाहशत नाशी 
की केव्शा लेडां शोलनू त ेयागाने याषवावायखां लागत. मा उन्शाळमात 
तय आईऩण भरा यागलत शोती. एक हदलव अांथरुणालय भी 
झोऩरेरी अवताांना आई लडडराांच्मा पऩण्मापलऴमी एलढ्मा जोयात 
ओयडरी की, भी झोऩ ूळकरे नाशी. जलऱजलऱ योज यात्री त्माांचे 
भोठ्माने फोरण्माचे आलाज व्जन्मात मेत अवत.  आणण अांधायात 
आई-फाफाांच्मा फेडरूभभधल्मा आकृत्मा चेटफकणीच्मा रुऩात 
फदरताांना हदवत. 



एकदा फाफाांच्मा कऩाटात फुटाांच्मा खारी भरा 
एक व्व्शस्कीची फाटरी वाऩडरी. ते गॅयेजभधल्मा 
कऩाटात फाटल्मा रऩलून ठेलत. ते व्जन्माच्मा 
खारी कोठीघयात वुद्धा दारूच्मा फाटल्मा रऩलून 
ठेलत एकदा ते कोठीघयात गेरे आणण त्माांनी 
आतून दयलाजा फांद करून घेतरा. ते फाशेय 
मेईऩमतं भी शॉरभध्मे त्माांची लाट फघत याहशरे. 
 



“तुम्शी नतथां काम कयत शोते?” भी फाफाांना 
पलचायरां. फाफाांनी जोयात भाझ ेखाांदे ऩकडरे, 
“भाझ्मालय नजय ठेलू नको,” ते यागानां ओयडरे. 
त्माांनी खारी लाकून भरा जोयात शरलरां. त्माांचा 
आकाय एका घया इतका भोठा शोता. कदाचचत  

एका ऩशाडाइतका भोठा. त्माांच्मा श्लावात भरा 
फाटरीतरा घाण लाव मेत शोता. 



 भी ऩऱत भाझ्मा खोरीत गेरे आणण भी 
भाझी फाशुरी काढरी. भी भाझ्मा फाशुरीच े
दोन्शी ऩाम खेचनू तोडून टाकरे.  



 दवुऱ्मा हदलळी जेव्शा फाफा झोऩरेरे शोत ेतवे्शा आई 
म्शणारी, “भरा लाईट लाटत ेभी ऩऱु्मा उन्शाळमात तझु्माळी 
नीट लागरे नाशी. जेव्शा भी आणण फाफा बाांडतो तवे्शा नक्कीच 
तरुा बीती लाटत अवेर.” भरा काम उत्तय द्मालां कऱरां नाशी 
म्शणून भी पक्त णखडकीतनू फाशेय फनघतरां. भाझे लभत्र 
पुटऩाथलय हठकयी खेऱत शोत.े 
  “लडडराांच्मा पऩण्माभऱेु वगळमा रोकाांचे आमटुम कठीण शोलनू  
जात,े” आई म्शणारी. “आज काशी रोक, जे फाफाांलय खूऩ पे्रभ 
कयतात, त ेत्मापलऴमी त्माांच्माळी फोरामरा मेणाय आशे, 
त्माांच्मा पऩण्मापलऴमी आम्शाांरा काम लाटतां? मापलऴमी आम्शी 
आज त्माांच्माळी फोरणाय आशोत.”  

 भग आईने आऩल्मा शाताने भाझा चेशया ऩकडरा आणण 
भाझ्मा डोळमात फनघतरां. “तरुा काशीच फोरामचां नाशी, इथां त ू
थाांफामचां नाशी आणण काशी ऐकामचां नाशी. ऩण भरा लाटतां की  
फाफाांना तझु्मा बालना वभजून घेण्माची इच्छा अवेर. जय तरुा 
लाटरां तय त ूत्माांना वाांग.” भरा लाटरां की फाफा भाझ्मालय 
याषवावायखे उबे आशेत, त ेभरा शरलत आशेत आणण 
त्माांच्मालय नजय ठेलल्माफद्दर भरा ओयडत आशे. त्माभऱेु 
भाझ्मा ऩोटात इतकां  दखुामरा रागरां की भी जेल ूवदु्धा ळकरे 
नाशी., 



 भग एक-एक करून रोक मामरा रागरे. 
आजी आणण फाफाांच ेलभत्र फॉफ काभालरून 
आरे.भग वगऱेजण काका, भाझी आई, भरा  
स्लमांऩाकघयात बेटरे. वगऱेजण टेफरबोलती 
फवरे आणण ते शरक्मा आलाजात फोरू 
रागरे.त्माांनी गोड डोनट खाल्रे आणण कॉपी 
प्मामरी. आईने भराऩण एक घोट कॉपी 
हदरी. जेव्शा आजीने व्जन्मालय लडडराांच्मा 
ऩालराांचा आलाज ऐकरा तेव्शा नतने रगेच 
फोरणां फांद केरां. 



 आईने भोठ्मा प्रेभाने लडडराांच्मा शातात शात 
घातरा, “आभच्मा फयोफय मे, फव,” ती म्शणारी. 
“थोडी कॉपी घे” आई फकतीतयी हदलवाांत एलढां 
प्रेभानां फाफाांळी फोररी नव्शती. लडडराांनी आऩल्मा 
लभळालरून शात फपयलरा आणण आऩल्मा 
आांघोऱीच्मा गाऊनच्मा णखळात शात घारून ते 
फवरे आणण आऩरे ऩाम शरलू रागरे. “शी 
कोणाची ऩाटी चारू आशे,” फाफाांनी पलचायरां.  

“तुभचीच” ननक काका म्शणारा. फाफा शवरे नाशी, 
त्माांनी कोणाच्मा डोळमात फनघतरे वुद्धा नाशी.. 



एक-एक करून वगऱेजण फोरू रागरे. त्माांनी फाफाांना त्माांच्मा दारू 
पऩण्माफद्दर वाांचगतरां.  ननक काकाने फांदयातून ऩडताांनाच्मा प्रवांगाची 
आठलण करून हदरी. भरा ऩण त ेरषात आशे. त्माांनी त्मावाठी 
भरा दोऴी ठयलरां कायण फोटीरा भी नीट ऩकडू ळकरे नव्शत.े भग 
त ेभाझ्मालय त्माांचा चशेया रार शोईऩमतं चचडरे शोते. नांतय आईने 
त्माांच्मा णखश्मातरे ओरे ऩैवे कऩड्माांवायखे लाऱलरे शोते.  

  भागच्मा लेऱी जेव्शा आम्शी भावे ऩकडामरा गेरो शोतो तवे्शा 
त्माांनी नळेत भाझ्मा गारात ठेलून हदरी शोती. ननक काका म्शणारे, 
“तू भाझा एकुरता एक बाऊ आशे. तुरा अळा अलस्थेत फघून भरा 
फयां लाटत नाशी.”  भी काऩू रागरी. “भाझ्मा पऩण्माळी कोणारा काशी 
देणां घेणां नाशी!” फाफा भोठ्मा आलाजात म्शणारे. भग त्माांनी 
टेफरलय जोयात एक फुक्का भायरा त्माभुऱे प्रत्मेकाची कॉपी वाांडरी. 
“मात भरा घेणां आशे,” ननक काका म्शणारे. “तू नळेभध्मे भाझ्मा 
छोट्मा भुरीरा घेलून गेरा शोता.” 
 

. 



आजीने फाफाांना त्मा प्रवांगाची आठलण करून हदरी, जेव्शा 
त्माांनी आजीच्मा लाढहदलळी टेफरालरून केक खारी ऩडरा 
शोता. आजी केक लयच्मा भेणफत्मा वदु्धा पलझल ूळकरी 
नव्शती. आजी आऩल्मा लाढहदलळी यडरी शोती. त्माहदलळी 
पक्त कुत्रा खुळ शोता, कायण गालरच्मालय ऩडरेरा केक 
त्मारा चाटामरा लभऱारा शोता. 
“आम्शी वगऱे तझु्मालय पे्रभ कयतो. त ूतझु्मा चाांगल्मावाठी 
डॉक्टयाांची भदत घे,” आजी काऩऱ्मा आलाजात लडडराांना 
म्शणारी. फाफाांनी आजीकड ेफनघतरे, “भरा काशी डॉक्टयाांची 
गयज नाशी. भी थोडां फयां लाटालां म्शणून थोडां पऩतो फाव, जवे 
वगऱेजण पऩतात.” भी आऩरा अांघोऱीचा गाऊन घट्ट 
रऩेटून घेतरा. भाहशत नाशी भरा केव्शा फोरालतीर? 



“व्मवनाभुऱे तू दय आठलड्मात एकदातयी खाडा कयतो,” फॉफ म्शणारा. 
“कार तू एका ग्राशकालय खूऩ यागलरा, भी नेशभी तुरा वाथ हदरी 
आशे, ऩण आता कदाचचत तुरा नोकयी वोडामरा वाांगेन.” 
“शी काम फकलाव आशे!“ फाफा म्शणारा.  त्माांना पलश्लावच नव्शता की 
फॉफ त्माच्मा फाफतीत अवां काशी म्शणेर. “तू भरा खयांच नोकयीलरून 
काढून टाकळीर.” 
“तू कधीकाऱी भाझा वगळमात चाांगरा भाणूव शोता. ऩण आता फाकी 
रोक तुझी तक्राय कयतात, कायण तू तुझ्मा लाट्माचां काभ कयत नाशी.” 
भरा फॉफने केरेरी फाफाांपलऴमीची तक्राय ऐकामरा आलडरी नाशी. ऩण 
भरा आठलतां, फाफा फकतीतयी लेऱा काभालय जाण्मावाठी रलकय उठत 
नवतां. भागच्मा लेऱी आई माभुऱे फाफाांलय खूऩ यागलरी शोती. नतने 
लडडराांच ेऩाांघरून ओढरे आणण णखडकी उघडरी. भग फाफाांच्मा उघड्मा 
ऩामालय फपण  उडून आरा, त ेआऩल्मा भोठ्मा आलाजात आईलय 
ओयडरे आणण त्माांनी ऩाांघरून ओढून घेतरे आणण दऩुायच्मा 
जेलणाऩमतं त ेझोऩून याहशरे.  



भी भाझ ेशात चशेऱ्मालय ठेलरे आणण फोटाांच्मा 
पटीतून भोठ्माांच्मा भध्मे चाररेरी लादालादी फघत 
याहशरी. जय फाफाांची नोकयी गेरी तय भाझां काम 
शोईर? 

आता आईची ऩाऱी शोती.नतने वशरीच्मा लेऱची 
आठलण करून हदरी, जेव्शा फाफाने आऩल्मा पऩळलीत 
व्व्शस्कीची फाटरी रऩलून ठेलरी शोती. ते एलढे नळते 
शोते की ते तांफू वुद्धा उबारू ळकरे नाशी. नतने त्मा 
गोटटीची वुद्धा आठलण करून हदरी जेव्शा फाफा भरा 
नळते अवताांना ळाऱेतून घेलून आरे, तेव्शा आभची 
काय दयीत ऩडता ऩडता लाचरी..  



“आता भी शे वगऱां जास्त काऱ वशन करू ळकत 
नाशी!” आई म्शणारी. त्मानांतय ती इतक्मा शऱू 
आलाजात फोररी की भरा काशी ऐकू आरां नाशी. 
“भाझां तुभच्मालय प्रेभ आशे, ऩण भी तुभच्मा मा 
पऩण्माच्मा वलमी फयोफय याशू ळकत नाशी. भी 
दलाखान्मातल्मा रोकाांळी फोररे आशे. एकतय तुम्शी 
इराज कयामरा जा, नाशीतय भी घय वोडून ननघून 
जाईन.” 
 फाफाांनी आऩरा कॉपीचा टेफरलय ठेलरा आणण 
म्शणारे, “भी जेव्शा ऩाहशजे तेव्शा दारू पऩणां फांद 
करू ळकतो.” 



भग वगळमाांनी लऱून भाझ्माकड ेऩाहशरां. भी तोंड 
उघडरां ऩण त्मातून ळब्दच फाशेय ऩडरे नाशी. आई जय 
लडडराांच्मा फयोफय याशणाय नाशी तय ती कुठे याहशर?  

ती भरा फयोफय घेलून जाईन का? भी स्लतःरा एका 
छोट्मा भुांगी इतकां  वभजू रागरे. भी फाफाांना काम 
वाांगणाय शोते? जय भी त्माांना काशी वाांचगतरां तय ते 
भरा ऩयत ऩकडून जोयजोयात शरलतीर. ऩण आता 
भरा फाफा लेड ेलाटत नव्शते. उरट त्माांनी भाझ्मा 
खचुीच्मा जलऱ मेलून आऩरे गुडघे टेकलरे आणण 
भाझ्मा कानात ते कुजफुजरे, “तुरा काम लाटतां?”   

“जेव्शा तुम्शी भाझ्मालय ओयडतात आणण भरा 
जोयजोयात शरलता तेव्शा भरा खऩू बीती लाटते,” भी 
ऩयत कुजफुजरे. 
भग फाफाांनी भरा प्रेभाने जलऱ घेतरां. “भरा लाटतां की 
झोऩामच्मा लेऱी तुम्शी भरा व्शयाांड्मातल्मा झोक्मालय 
फवलून झोका द्माला ,भरा गाणी ऐकलाली आणण 
आऩण अांधायात काजले भोजाले,” भी त्माांच्मा कानात 
म्शणारे. 



 भग फाफा आऩल्मा खुचीलय फवरे आणण दोन्शी शाताांनी 
त्माांनी आऩरां डोकां  ऩकडरां. त ेखूऩ थकल्मावायखे लाटत शोत े
आणण त्माांना वयऱ फवता मेत नव्शतां. भग खूऩ लेऱ कोणीच 
काशी म्शटरां नाशी. 
 फाफाांनी आईकड ेफनघतरां आणण म्शटरां, ”भरा पलचाय 
कयण्मवाठी थोडा लेऱ दे.” भग त ेखारी तऱघयात गेरे. 
आम्शाांरा खारी णखऱे ठोकण्माचा आलाज मेत शोता. शऱूशऱू 
ऩाशुणे आऩआऩल्मा घयी गेरे. खूऩ लेऱ घय वनुवान शोतां. भग 
ळलेटी फाफा शऱूशऱू व्जना चढून लय आरे. “भी इराज 
कयामरा जाईन,” त्माांनी आईरा वाांचगतरां. “त ूभरा वाभान 
फाांधामरा भदत कयळीर का?” 



 आई आणण फाफा भागे गेरे आणण ते आऩरी 
वुटकेव बयताांना भी ऩाहशरां. त्माांनी टूथब्रळ आणण 
येजय एका चाभड्माच्मा पऩलळलीत बयरां आणण ते 
ऩरांगालय फवरे. आईने त्माांच ेआतरे कऩड ेआणण 
भोजे झटकून त्माांच्मा घड्मा घातल्मा. जवे की ते 
व्जलांत व्शालेत. भग ती त्माांच्माजलऱ मेलून फवरी. 
भी भाझा टेडी बफमयरा जलऱ घेतरां आणण एकशी 
ळब्द फोररी नाशी. “तुरा अवां लाटतां का की भी 
तुझ्मा चकुीभुऱे दयू जात आशे?” फाफाांनी पलचायरां. 
टेडीने भाझ्मावाठी डोकां  शरलरां. “तू भरा जाण्मावाठी 
मोग्म ती ताकद हदरीव.” फाफा म्शणारे. 
“तुम्शी भाझ्मा टेडीरा उधाय घेलू ळकतात, भग 
तुम्शाांरा अांधायाची बीती लाटणाय नाशी.” भी 
म्शणारे. भग आम्शी वगळमाांनी एकभेकाांना जलऱ 
घेतरां-टेडी आभच्मा भध्मे शोता. 



लडीर ऩुटकऱ हदलवावाठी दलाखान्मात गेरे. आम्शी 
ऩाच यपललाय त्माांच्मालळलाम जेलरो.ऩाच ळननलाय 
भी हटव्शीलय काटूणन ऩाहशरां आणण आईने ळब्दकोडां 
वोडलरां. “शे कोडां भी जुन्मा आठलणी ताज्मा 
कयण्मवाठी वोडलत आशे,” आई म्शणारी.   

आता आईने प्रत्मेकलेऱी यागलणां वोडून हदरां. 
अांथरुणालय झोऩण्माऩूली आता कोणीशी भाझ्मालय 
ओयडत नव्शते. आईने भाझ्मावाठी नाईट रॅम्ऩ 
घेतरा. “मा उजेडात तू फघू ळकळीर की कोणत्माशी 
वालल्मा अस्लर आणण चटेफकणी नवतात.” भग 
भी आई फयोफय फवून भाझ्मा फाशुरीच ेऩाम ऩयत 
लळलरे. योज भी आणण आई जेलण झाल्मालय 
तरालालय फपयामरा जात अवू. जीलनयषक 
आभच्मा वुयषेवाठी आम्शाांरा भनोऱ्मालरून फघत 
अव.े कधी कधी घयी मेताांना आम्शी उड्मा भायत 
मेत अवू. 



आज वकाऱी जेव्शा आई फाफाांचा इराज झारा 
म्शणून घयी घेलून आरी तेव्शा त्माांच्मा फगरेत 
टेडी बफमय शोता. भी त्माांना फघून धालरे आणण 
एका झाडाच्मा भागे जालून गुऩचऩू रऩून फवरे. 
भी ननयखनू फघत शोते की ते खयांच भाझ ेफाफा 
आशेत की याषव? “भाझी छोटी भुरगी कुठे 
आशे?” लडडराांनी पलचायरां. “भरा भाझ्मा प्रेभऱ 
गोड भुरीरा फघामचां आशे. ते आता वयऱ-वाधे 
पक्त भाझ ेफाफा शोत.े भी त्माांच्मा ऩाठीलय 
चढरे आणण “बो” केरां. 



 शवत त्माांनी भरा उचररां आणण ऩहशरे 
कयत तवां गोर-गोर फपयलरां. आई घयात 
गेरी. “तू अजूनशी भरा घाफयत?े” फाफाांनी 
पलचायरां. भी शो म्शटरां. “जास्त व्व्शस्की 
प्मामल्माने भी बीतीदामक झारो शोतो. आता 
भरा लाटते की भाझां व्मवन वुटेर. भी 
प्रमत्न कयत आशे,” ते म्शणारे. “आता जय 
भरा काशी काभ कयामचां झारां तय भरा 
भदत कयळीर?” 



 भग भी आणण फाफाांनी त्माांनी रऩलरेल्मा फाटल्मा 
ळोधनू एकत्र केल्मा. काशी अळा गुप्त जागी शोत्मा 
की त्मा भरा भाहशतीच नव्शत्मा. त्माांनी उयरेरी 
व्व्शस्की लवांक भध्मे ओतून हदरी आणण रयकाभी 
फाटल्मा कचऱ्मात टाकल्मा, त्माने ऩुयी एक फॅगे 
बयरी.  
“नळ ेलळलाम याशणां वोप्ऩ जाणाय नाशी,” फाफा 
म्शणारे. “ऩण भी योज तवां याशण्माचा प्रमत्न 
कयेन.आता भरा बीतीदामक व्शामचां नाशी.” आज 
फाफाांनी यात्री भरा झोक्मालय फवलरे आणण जुनी गोड 
गाणी म्शटरी. “चरा आता काजव्माांच्मा ळऩेटीचा 
उजेड भोजू मा” ते म्शणारे. आम्शी २३ काजले भोजरे. 
दवुऱ्मा हदलळी रॉ ांन गलत आणण घाव काऩल्मालय 
आई-फाफा तरालालय पऩकननकरा जालू. आम्शी आभच े
ओठ ननऱे शोईऩमतं ऩोशत याशू. भग आम्शी ळकेोटीत 
गयभ  "शॉट-डॉग्व“ करू. भी फाफाांवाठी शॉट-डॉग्व 
बाजेन, जे त्माांना खऩू आलडतात.  

समाप्त  




